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วันนี้ (20 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พันเอก อธิสทิ ธิ ์ ไชยนุ วตั ิ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์
ผูช้ ่วยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี ได้รว่ มแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึง่ สรุปสาระสาคัญดังนี้
กฎหมาย
1.
ฟ้ องร้อง
กิจการ
สนับสนุน
มหาชน)]

2.

3.
4.

ราชการ

5.

เรือ่ ง ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชัวคราวและการใช้
่
สทิ ธิ
ดาเนินคดีหรือการดาเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา)
เรือ่ ง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกาหนด
ที่ไ ด้รบั ยกเว้น ภาษีธุ รกิจเฉพาะ (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการภาษีเพื่อ
การด าเนิ น งานของสถาบัน บริห ารจัด การธนาคารที่ดิน (องค์ก าร
เรือ่ ง ร่างกฎกระทรวงกาหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน พ.ศ. ....
เรือ่ ง ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับภูมปิ ั ญญาการแพทย์แผนไทย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรือ่ ง ร่างระเบีย บกระทรวงการคลังว่ าด้ว ยการเบิก ค่ า ใช้จ่ายในการเดิน ทางไป
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เศรษฐกิ จ- สังคม

6.
7.

เรือ่ ง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปี งบประมาณ 2561 ครัง้ ที่ 1
เรือ่ ง โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จา่ ยฉุกเฉิน ระยะที่ 2 ของธนาคารออมสิน
เรือ่ ง การดาเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
(เรื่อ ง สรุ ป มติ ก ารประชุ ม คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครัง้ ที่

9.

เรือ่ ง ขออนุมตั เิ งินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง
รายการเงินสารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น (เพื่อเป็ น
ดาเนินการวางเครือ่ งรับชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์)
เรือ่ ง การดาเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช

8.
2/2560)
ค่าใช้จ่ายในการ

10.

ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 20 มีนาคม 2561
ด้วยการสแกน QR Code

2

ต่างประเทศ
11.

ระดับ
การ
แผน

12.

เรือ่ ง การลงนามเอกสาร Compact between the Secretary-General of the
United Nations and the Government of … : Commitment to eliminate
sexual exploitation and abuse
เรือ่ ง ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพจัดการฝึ กซ้อมแผนเผชิญเหตุ
ภูมภิ าคเอเชีย – แปซิฟิก พ.ศ. 2562 และเห็นชอบในหลักการต่อร่างขอบเขต
ฝึ ก (Concept Note)สาหรับเสนอให้ประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพจัดการฝึ กซ้อม
เผชิญเหตุระดับภูมภิ าคเอเชีย – แปซิฟิก พ.ศ. 2562
แต่งตัง้

และการ

ประเทศไทย

13.
14.
15.

เรือ่ ง การเปิ ด สถานกงสุ ล กิต ติมศัก ดิ ์สาธารณรัฐโคลอมเบีย ณ จังหวัดเชียงราย
แต่งตัง้ นางสาวกาวิดา อัยศิร ิ ให้ดารงตาแหน่ ง กงสุลกิตติมศักดิ ์สาธารณรัฐ
โคลอมเบีย ณ จังหวัดเชียงราย (กระทรวงการต่างประเทศ)
เรือ่ ง การแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)
เรือ่ ง ขอความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ผูว้ ่าการการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่ง

*******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ มเติ มประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(หลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการปล่ อยชัว่ คราวและการใช้ สิท ธิ ฟ้องร้องดาเนิ นคดี ห รือการดาเนิ นกระบวน
พิ จารณาในคดีอาญา)
คณะรัฐมนตรีม ีม ติอ นุ ม ตั ิห ลัก การร่างพระราชบัญ ญัติแก้ไขเพิ่ม เติม ประมวลกฎหมายวิธ ี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่ อยชัวคราวและการใช้
่
สทิ ธิฟ้อ งร้อ ง
ดาเนินคดีหรือการดาเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา) ตามทีส่ านักงานศาลยุตธิ รรมเสนอ และให้ส่ งสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รบั ความเห็นของกระทรวงยุตธิ รรม และสานักงานอัยการสูงสุด
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณา ก่อนเสนอ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติต่อไป
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
เรื่อง
1. การปล่อยชัวคราว
่

สาระสาคัญ
แก้ไขหลักเกณฑ์ในการเรียกประกันและหลักประกันในการปล่อย
ชัวคราวผู
่
้ต้องหาหรือจาเลย โดยขยายเพดานอัตราโทษห้าปี ข้นึ
ไป เป็ นอย่างสูงเกินสิบปี ขน้ึ ไป
2. บุ ค คลที่ ศ าลสั ง่ ปล่ อ ยชั ว่ คราว กาหนดให้ในกรณีทผ่ี ตู้ อ้ งหาหรือจาเลยทีศ่ าลสังปล่
่ อยชัวคราวหนี
่
หลบหนี
หรือ จะหลบหนี ให้ ศ าลมี อ านาจแต่ ง ตั ้ง เจ้ า พ นั ก งานศาล
ดาเนินการแจ้งให้พนักงานฝ่ ายปกครองหรือตารวจจับผู้ต้องหา
หรือจาเลยนัน้ หรือถ้ามีเหตุจาเป็ น ก็ให้เจ้าพนักงานศาลมีอานาจ
จับผูต้ อ้ งหาหรือจาเลยได้เอง
3. การพิจารณาพิพากษาคดีท่รี าษฎร ก าหนดให้ศ าลสามารถมีค าสังไม่
่ ป ระทับ ฟ้ องคดีท่ีราษฎรเป็ น
เป็ นโจทก์
โจทก์ก่อนนัดไต่สวนมูลฟ้ องได้หากเห็นว่าโจทก์ใช้สทิ ธิฟ้องโดย
ไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อกลันแกล้
่
งหรือเอาเปรียบ
จาเลย โดยโจทก์จะยืน่ ฟ้ องคดีนนั ้ อีกไม่ได้
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรัษ ฎากร ว่ าด้ วยการกาหนดกิ จการที่ ได้ รบั
ยกเว้นภาษี ธุรกิ จเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการภาษี เพื่ อสนั บสนุ นการดาเนิ นงานของสถาบัน
บริ หารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)]
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั หิ ลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยการกาหนดกิจการที่ได้รบั ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุ นการ
ดาเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ (องค์การมหาชน)] ตามทีก่ ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และ
ให้ส่งสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
กค. เสนอว่า
1. สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ (องค์การมหาชน) จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้
สถาบันบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
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เป็ นหน่ วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่ไม่แสวงหากาไร มีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุ นให้เกิดการใช้
ประโยชน์ในทีด่ นิ อย่างเหมาะสม สนับสนุ นทางการเงินแก่การปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม และเพื่อให้เกิดการ
กระจายการถือครองทีด่ นิ ทีเ่ ป็ นธรรมและยังยื
่ น โดยสถาบันฯ มีอานาจหน้าทีใ่ นการให้ส ินเชื่อเพื่อการจัดหาและ
พัฒนาทีด่ นิ แก่เกษตรกร
ผูย้ ากจน ผูป้ ระสงค์จะใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ องค์กรชุมชน หรือเครือข่ายองค์กรชุมชน โดยมีทุนและทรัพย์สนิ ใน
การดาเนินงานประกอบด้วย เงินและทรัพย์สนิ ที่รบั โอนมาจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
เงิน ที่รฐั บาลจ่ายเป็ นทุ น ประเดิม เงิน อุ ด หนุ น จากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อ ใช้เป็ น ทุ น ในการช่ ว ยเหลือ
เกษตรกร ผู้ยากจน ผูไ้ ร้ท่ดี นิ ทากิน ผูจ้ ะสูญเสียสิทธิในทีด่ นิ และสนับสนุ นหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงจัดทา
และรวบรวมข้อ มูล เกี่ย วกับ สิท ธิแ ละการใช้ป ระโยชน์ ใ นที่ดิน ซึ่ ง สถาบัน บริ ห ารจัด การธนาคารที่ ดิ น
(องค์การมหาชน) เริ่ มดาเนิ นการให้สินเชื่ อตัง้ แต่ วนั ที่ 15 กรกฎาคม 2559 และจะสิ้ นสุดการดาเนิ นงาน
ในปี 2562 โดยข้อมูลการให้สนิ เชื่อถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 พบว่า มีจานวน 184 สัญ ญา เป็ นจานวนเงิน
77.12 ล้านบาท
2. กค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็ นการสนับสนุ นการดาเนินงานของสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดนิ (องค์การมหาชน) ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้มที ่ดี นิ ใน
การประกอบอาชีพและอยู่อาศัย แก้ปัญหาการขาดแคลนที่ดนิ ทากินและปั ญหาการไม่สามารถเข้าถึ งทีด่ นิ ของ
เกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็ นปั ญ หาสาคัญ ของประเทศ จึ งสมควรกาหนดให้ มีการยกเว้ นภาษี ธุรกิ จเฉพาะ
ให้ แก่สถาบันบริ หารจัดการธนาคารที่ ดิน (องค์การมหาชน) สาหรับการประกอบกิ จการโดยปกติ เยี่ยง
ธนาคารพาณิ ชย์ เฉพาะรายรับจากการให้สินเชื่อ และรายรับจากการขายอสังหาริ มทรัพย์ โดยให้มีผล
ใช้ บ งั คับ ตัง้ แต่ ว นั ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้ น ไป ทัง้ นี้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ วัน ที่ ส ถาบัน ฯ เริ่ ม
ดาเนิ นการให้สินเชื่อ
3. กค. ได้ดาเนินการวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการในเรื่องนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
17 พฤศจิกายน 2558 แล้ว โดยมาตรการข้างต้นจะมีผลกระทบ ดังนี้
3.1 สนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือเกษตรกรและผูย้ ากจนของสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารทีด่ นิ (องค์การมหาชน)
3.2 ช่วยเหลือให้เกษตรกรมีท่ดี นิ ในการประกอบอาชีพและอยู่อาศัยเป็ นของตนเอง
รวมทัง้ สนับสนุ นให้มกี ารถือครองที่ดนิ อย่างเป็ นธรรมและยังยื
่ นตามนโยบายของรัฐ อันจะทาให้ประชาชนมี
รายได้และความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ
3.3 ไม่ส่งผลกระทบต่อผลการจัดเก็บภาษีอย่างมีนัยสาคัญ แต่จะมีส่วนช่วยให้สถาบัน
บริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ (องค์การมหาชน) มีเงินทุนในการดาเนินงานเพิม่ ขึน้
สาระสาคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดให้ ย กเว้น ภาษี ธุ ร กิจ เฉพาะให้ แ ก่ กิจ การของสถาบัน บริห ารจัด การธนาคารที่ดิน
(องค์การมหาชน) สาหรับการประกอบกิจการโดยปกติเยีย่ งธนาคารพาณิชย์ เฉพาะรายรับจากการให้สนิ เชื่อ
เพื่อการจัดหาและพัฒ นาที่ดนิ แก่ เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ ในที่ดิน องค์กรชุมช น หรือ
เครือข่ายองค์กรชุมชนและจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็ นทางค้าหรือหากาไร ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 กรกฎาคม
2559 เป็ นต้นไป
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่ เป็ นพิ ษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ.
....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั หิ ลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็ น
พิ ษ หรือ อัน ตรายจากชุ ม ชน พ.ศ. .... ตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) เสนอและให้ ส่ ง ส านั ก งาน
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คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รบั ความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดบทนิยามคาว่า “มูลฝอยที่เป็ นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน” “ผู้ก่อกาเนิดมูลฝอยที่
เป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” “คัดแยก” “การแยกชิน้ ส่วน” และคาว่า “จุดแยกทิง้ ” เป็ นต้น เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย
2. กาหนดห้ามดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดมูลฝอยที่เป็ นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน โดยทาเป็ นธุรกิจหรือโดยได้รบั ประโยชน์ ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการเว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิน่
3. กาหนดให้ผู้ได้รบั มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือผู้ได้รบั อนุ ญาตจัดการมูลฝอยที่
เป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ดาเนินการในการเก็บ การขน การกาจัดมูลฝอยที่เป็ นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน ต้องมีเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบอย่างน้อยหนึ่งคน โดยมีคุณสมบัตติ ามทีก่ าหนด รวมทัง้ กรณีทร่ี าชการส่วน
ท้องถิน่ เป็ นผูด้ าเนินการให้แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบอย่างน้อยหนึ่งคน
4. กาหนดให้ราชการส่วนท้องถิน่ หรือผูไ้ ด้รบั มอบจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือผูไ้ ด้รบั อนุญาต
แล้วแต่กรณี ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขด้านสุขลักษณะสาหรั บผู้ปฏิบตั ิงานในการ
เก็บ ขน และกาจัดหรือแยกชิ้นส่วนมูลฝอยที่เป็ นพิษหรืออันตราย เช่น ต้องจัดให้มสี ถานที่ ห้องน้ า ห้อง
สุขา จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพ จัดให้มอี ุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั และเหตุฉุกเฉิน และสนับสนุนให้มกี ารฝึกอบรม
สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน
5. ก าหนดให้ผู้ปฏิบตั ิงานในการเก็บ ขน และกาจัดหรือแยกชิ้นส่ วนมูล ฝอยที่เป็ นพิษ หรือ
อันตรายจากชุมชน ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขด้านสุขลักษณะตามทีก่ าหนด
6. กาหนดให้ผู้ก่อ กาเนิดมูลฝอยที่เป็ นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนต้อ งคัดแยกใส่ในภาชนะ
บรรจุ ต ามที่ก าหนด ซึ่ง ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่น ต้ อ งจัด ให้ ม ีจุ ด แยกทิ้ง และสถานที่พ ัก รวม รวมถึง ก าหนด
สุขลักษณะทีต่ อ้ งดาเนินการในสถานทีพ่ กั รวม
7. กาหนดให้ราชการส่วนท้องถิน่ ผูไ้ ด้รบั มอบจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือผูไ้ ด้รบั อนุญาตที่
ดาเนินการรับขนมูลฝอยที่เป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชน จากจุดแยกทิ้งที่ราชการส่วนท้องถิน่ จัดไว้ให้หรือ
จากสถานทีพ่ กั รวมมูลฝอยที่เป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชนเพื่อนาไปกาจัดต้องจัดให้มยี านพาหนะสาหรับขน
มูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชนทีถ่ ูกสุขลักษณะและดาเนินการขนอย่างถูกสุขลักษณะและปฏิบตั ติ าม
กฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
8. กาหนดให้ราชการส่วนท้องถิน่ ผูไ้ ด้รบั มอบจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือผูไ้ ด้รบั อนุญาตที่
ดาเนินการรับทาการกาจัด ต้องจัดให้มกี ารสถานที่พกั รวมเพื่อรอการกาจัดและกาหนดวิธกี ารกาจัดมูลฝอยที่
เป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และต้องดาเนินการตามกฎหมายโรงงานและกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่ าธรรมเนี ยมเกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมปิ ั ญ ญา
การแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
1. กาหนดให้อตั ราค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาตให้ใช้ประโยชน์จากตารับยาแผนไทยของชาติหรือ
ตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ ฉบับละ 3,000 บาท
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2. กาหนดให้อตั ราค่าธรรมเนียมคาขออนุ ญาต คาขอต่ออายุใบอนุญาต คาขอขึน้ ทะเบียนและ
คาขอจดทะเบียน ฉบับละ 20 บาท
5. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยการเบิ กค่ าใช้ จ่ายในการเดิ นทางไปราชการ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั หิ ลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดิน ทางไปราชการ (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ก ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุ บญ
ั ญัตทิ ่เี สนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รบั ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
ของกระทรวงการต่างประเทศและข้อสังเกตของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วดาเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสานักงบประมาณไปพิจารณาดาเนิ นการ
ต่อไปด้วย
กค. เสนอว่า
1. เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 มีผล
บังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดงั นี้
1.1 แก้ไขบทนิยามคาว่า “ข้าราชการ” โดยตัด “ข้าราชการฝ่ ายตุลาการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ ายตุลาการ และข้าราชการฝ่ ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ าย
อัยการ” ออกจากบทนิยาม
1.2แก้ไ ขเพิ่ม เติม หลัก เกณฑ์เกี่ย วกับ การเดิน ทางโดยพาหนะรับ จ้า งและพาหนะ
ส่วนตัว
1.3 กาหนดชัน้ โดยสารเครือ่ งบินทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2. ดังนัน้ เพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังมี
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
และเพื่อ ความชัดเจนในการเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กค. จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
สาระสาคัญของร่างระเบียบ
แก้ไขเพิม่ เติมหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ เพื่อให้สอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 โดยร่างระเบียบดังกล่าวมี
สาระสาคัญเกี่ยวกับการขออนุ มตั ใิ นกรณีผเู้ ดินทางมีความจาเป็ นต้องเดินทางเกินกว่าระยะเวลาที่กาหนด การ
เดินทางไปราชการในท้องทีท่ ม่ี คี ่าครองชีพสูง หรือเป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว การให้ใช้ยานพาหนะประจาทางและการ
เบิกค่าพาหนะ การกาหนดผูเ้ ดินทางที่สามารถเบิกเงินค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริง การให้ค่าโดยสารเครื่องบิน
กรณีผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ออกค่าโดยสารเครื่องบินและกรณีได้รบั ความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินแล้ว
การเดินทางไปปฏิบตั ิภารกิจร่วมกับหัวหน้ าคณะผู้ดารงตาแหน่ งประเภททัวไประดั
่
บทักษะพิเศษ และการ
ยกเลิกความในบัญ ชีท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.
2550 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และกาหนดบัญชีหมายเลขใหม่
เศรษฐกิ จ- สังคม
6. เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริ หารหนี้ สาธารณะ ประจาปี งบประมาณ 2561 ครัง้ ที่ 1
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คณะรัฐ มนตรีม ีม ติอ นุ ม ัติแ ละรับ ทราบตามที่ร ฐั มนตรีว่ า การกระทรวงการคลัง ประธาน
กรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะนาเสนอคณะรัฐมนตรี เสนอ ดังนี้
1. อนุมตั กิ ารปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (แผนฯ) ประจาปี งบประมาณ 2561
ครัง้ ที่ 1 ทีม่ วี งเงินปรับเพิม่ ขึน้ สุทธิ 85,906.42 ล้านบาทจากเดิม 1,502,977.06 ล้านบาท เป็ น 1,588,883.48
ล้านบาท
2. รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุ มตั ิคณะรัฐ มนตรี
ภายใต้กรอบแผนฯ ทีม่ วี งเงินปรับเพิม่ ขึน้ 9,830.11 ล้านบาท จากเดิม 161,433.45 ล้านบาท เป็ น 171,263.56
ล้านบาท
3. อนุ มตั ิการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการนาไปให้กู้ต่อ และการค้า
ประกันเงินกู้ให้กบั รัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญ ญัตกิ ารบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่ม เติม รวมทัง้ ขออนุ มตั ิก ารกู้เงิน ของรัฐวิส าหกิจเพื่อ ดาเนิ นโครงการลงทุน และการกู้เงินเพื่อ ปรับ
โครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปี งบประมาณ 2561 ปรับปรุงครัง้ ที่
1
4. อนุ มตั ิให้กระทรวงการคลังเป็ นผู้พจิ ารณาการกู้เงิน วิธกี ารกู้เงิน เงื่อนไขและรายละเอียด
ต่าง ๆ ของการกู้เงิน การค้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครัง้ ได้ตามความเหมาะสมและจาเป็ น
ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปี งบประมาณ 2561 ปรับปรุงครัง้ ที่ 1 ทัง้ นี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถ
ดาเนินการกูเ้ งินได้เอง ก็ให้สามารถดาเนินการได้ตามความเหมาะสมและจาเป็ นของรัฐวิสาหกิจนัน้ ๆ
5. อนุ ม ัติใ ห้ ร ฐั มนตรีว่ า การกระทรวงการคลัง หรือ ผู้ ท่ีร ฐั มนตรีว่ า การกระทรวงการคลัง
มอบหมาย เป็ นผู้ ล งนามผู ก พั น การกู้ เ งิน และหรือ การค้ า ประกั น เงิน กู้ แ ละเอกสารที่ เ กี่ ยวข้ อ ง ทั ง้ นี้
กระทรวงการคลังจะรายงานผลการดาเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวตามที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตกิ ารบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549
6. รับทราบผลการติดตามการบริหารจัดการระบายยางพาราคงค้างของการยางแห่งประเทศ
ไทย (กยท.) พร้อมทัง้ มอบหมายให้ กยท. ดาเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยางพาราคงเหลือ และ
ดาเนินการจาหน่ ายยางพาราในระดับราคาทีเ่ หมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผูป้ ลูกยางพารา และให้
กยท. รายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะและคณะรัฐมนตรี
ทราบเป็ นระยะต่อไป
ทัง้ นี้ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและหน่ วยงานเจ้าของวงเงินกู้ ทงั ้ ในส่วนของการดาเนินการตาม
แผนงานปกติแ ละการด าเนิ น การตามแผนงาน/โครงการที่ใ ช้ จ่ า ยจากงบประมาณตามพระราชบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 กากับติดตามการดาเนินแผนงาน/โครงการให้
เป็ นไปตามแผนทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และตรวจสอบสอบได้ต่อไปด้วย
รวมทัง้ ให้ก ารยางแห่ งประเทศไทยด าเนิ น การตรวจสอบปริม าณและคุ ณ ภาพยางพารา
คงเหลือและดาเนินการจาหน่ ายยางพาราดังกล่าวในระดับราคาทีเ่ หมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้
ป ลู ก ย างพ าราเพื่ อ ไม่ ให้ เป็ น ภ าระงบ ป ระม าณ ที่ ต้ อ งช ด เช ย ผ ล ก ารข าด ทุ น แ ล ะให้ ราย งาน
คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริห ารหนี้สาธารณะและคณะรัฐมนตรีทราบเป็ นระยะต่ อ ไป และเมื่อ
ดาเนินการจาหน่ ายยางพาราในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กนั ชนรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการพัฒนา
ศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางออกสู่ตลาดแล้วเสร็จ ขอให้เร่งดาเนินการปิ ดบัญชี
โครงการฯ และให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองโครงการฯ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณมาชดเชย
ผลขาดทุนตามมติค ณะรัฐมนตรีท่เี กี่ยวข้อ งต่ อ ไป ตามที่ค ณะกรรมการนโยบายและกากับการบริห ารหนี้
สาธารณะเสนอ ทัง้ นี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กากับดูแลขัน้ ตอนการดาเนินงานของการยางแห่งประเทศ
ไทยอย่างใกล้ชดิ
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7. เรื่อง โครงการสิ นเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิ น ระยะที่ 2 ของธนาคารออมสิ น
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จา่ ยฉุกเฉิน
ระยะที่ 2 ของธนาคารออมสิน และอนุ มตั วิ งเงินงบประมาณทีใ่ ช้ในโครงการฯ ดังกล่าว เป็ นวงเงินงบประมาณ
สูงสุด
ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยมอบหมายให้ธนาคารออมสินทาความตกลงกับสานักงบประมาณ เพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณเป็ นรายปี ตามความเหมาะสมและความจาเป็ นต่อไป ตามทีก่ ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
ทัง้ นี้ ให้ กค. โดยธนาคารออมสินรับความเห็นของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปพิจารณา
ดาเนินการ ดังนี้
1. ควรพิจารณาดาเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนใน
การปล่อยสินเชื่อให้แก่ผมู้ รี ายได้น้อยทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ และป้ องกันการเกิด NPL ในระบบ ซึง่ จะเป็ นการช่วย
ลดภาระงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการฯ ทัง้ นี้ ควรพิจารณาอนุ มตั สิ นิ เชื่อให้แก่ผู้มรี ายได้น้อยที่ยงั ไม่
เคยเข้าร่วมโครงการฯ ในระยะที่ 1 เป็ นลาดับแรกก่อนเพื่อความเป็ นธรรม
2. เห็นควรให้ กค. มีการติดตามการดาเนินโครงการอย่างใกล้ชดิ รวมทัง้ มีการประเมินและ
วิเคราะห์ถงึ ความจาเป็ นในการขยายระยะเวลาหรือขยายการดาเนินโครงการก่อนที่จะสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้
สามารถนาเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาให้ความเห็นชอบได้ทนั การณ์ ซึ่งจะทาให้การดาเนินโครงการเป็ นไป
อย่างต่อเนื่องและเป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้ าหมายทีว่ างไว้

8. เรื่อง การด าเนิ นโครงการตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 19 ธัน วาคม 2560 (เรื่อง สรุป มติ การ

ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครัง้ ที่ 2/2560)
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ิ 3 โครงการ ตามทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริ มการใช้ยางของหน่ วยงานภาครัฐ
1.1 งบประมาณในการหมุน เวี ย นรับ ซื้ อ ยางในโครงการส่ งเสริมการใช้ยางของ
หน่ วยงานภาครัฐจากเกษตรกรชาวสวนยาง และนาไปแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้ในหน่ วยงานภาครัฐ ให้ ใช้
เงิ นกองทุนพัฒ นายางพารา ตามมาตรา 49 (3) แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
วงเงิ น 1,000 ล้านบาท เพื่อดาเนินการหมุนเวียนรับซือ้ ยางตามมติคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยไป
ก่อน ทัง้ นี้ หากไม่เพียงพอจะขออนุมตั ิ ให้ ใช้ จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
งบกลาง รายการเงิ นสารองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉิ นหรือจาเป็ น ในกรอบวงเงิ น 2,000 ล้านบาท (รวมเป็ น
เงินทัง้ สิ้น 3,000 ล้านบาท) เพื่อใช้หมุนเวียนรับซื้อยางพาราภายใต้กรอบวงเงินโครงการฯ จานวน 12,000
ล้านบาท) โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะทาข้อมูลความต้องการใช้ยางพาราของหน่ วยงานภาครัฐ
แผนการรับซือ้ และจาหน่ายยางพาราของ กยท. จาแนกข้อมูลเป็ น รายเดือน และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อขอทาความ
ตกลงกับสานักงบประมาณ (สงป.) ตามขัน้ ตอนต่อไป ทัง้ นี้ ในส่วนของการนาเงินรายได้ทเ่ี กิดขึน้ จากการขาย
ยางมาหมุนเวียนเพื่อรับซือ้ ยางตามโครงการฯ กยท. จะทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง (กค.) ต่อไป
1.2 ค่ าใช้ จ่ ายในการบริ ห ารจัด การโครงการ วงเงิ น ไม่ เกิ น 150 ล้ านบาท ให้
กยท.
จัดทารายละเอียดค่าใช้จา่ ยเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามขัน้ ตอนต่อไป
2. โครงการสนับสนุนสิ นเชื่ อเป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง
(วงเงิ นสิ นเชื่อ 10,000 ล้านบาท)
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2.1 ค่ า เบี้ ย ประกัน ในอัต ราร้ อ ยละ 0.36 ต่ อ ปี จ านวน 36 ล้ า นบาทต่ อ ปี

ระยะเวลา
3 ปี รวมเป็ นเงิ น 108 ล้ านบาท ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.
ก.ส.) ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามรายจ่ายจริงทีจ่ ะเกิดขึน้
2.2 ค่ า บริ ห ารโครงการ อัต ราร้ อ ยละ 0.14 ต่ อ ปี จ านวน 14 ล้ า นบาทต่ อ ปี
ระยะเวลา 3 ปี รวมเป็ นเงิ นไม่เกิ น 42 ล้านบาท ให้ กยท. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตาม
ขัน้ ตอนต่อไป
3. โครงการสนั บสนุนสิ นเชื่ อเป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนแก่ผ้ปู ระกอบกิ จการยาง (ยางแห้ ง)
(วงเงิ นสิ นเชื่อ 20,000 ล้านบาท)
3.1 ภาครัฐชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิ นร้อยละ 3 ต่ อปี กรอบวงเงิ นไม่เกิ น 600 ล้าน
บาท ให้ กยท. ขอรับ จัด สรรงบประมาณรายจ่า ยประจ าปี ต ามรายจ่า ยจริงที่จ ะเกิด ขึ้น ต่ อ ไป โดยขอให้
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เป็ นที่ปรึกษา และแนะนาวิธกี ารคานวณการชดเชยดอกเบี้ย โดยไม่รวม
รายจ่ายชาระต้นเงินกู้และ
ไม่รวมถึงการชดเชยความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
3.2 ค่ า บริ ห ารโครงการ วงเงิ น ไม่ เ กิ น 2 ล้ า นบาท ให้ กยท. ขอรับ จัด สรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามขัน้ ตอนต่อไป
9. เรื่อง ขออนุมตั ิ เงิ นงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงิ นสารอง
จ่าย เพื่อกรณี ฉุกเฉิ นหรือจาเป็ น (เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดาเนิ นการวางเครื่องรับชาระเงิ น
อิ เล็กทรอนิ กส์)
คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาเรื่องขออนุ มตั เิ งินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น (เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการวางเครื่องรับ
ชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์) ตามทีก่ ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบให้ กค. โดยกรมบัญชีกลางใช้
จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็ น
ที่ กค. ได้อนุมตั ใิ ห้กนั ไว้เบิกเหลื่อมปี ถึงวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2561
จ านวน 257,531,600 บาท เพื่ อ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การวางเครื่อ งรับ ช าระเงิน อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Data Capture:EDC) ที่รา้ นธงฟ้ าประชารัฐ จานวน 10,000 เครื่อง และร้านประชารัฐของกองทุน
หมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง จานวน 10,000 เครือ่ ง
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. แจ้งว่า ได้รบั การร้องขอจากกระทรวงพาณิชย์ให้ตดิ ตัง้ เครือ่ ง EDC เพิม่ เติมอีกจานวน
20,000 เครือ่ ง เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้รบั การร้องเรียนจากร้านค้าทีเ่ ข้าร่วมโครงการว่า ยังไม่ได้รบั การ
ติดตัง้ เครือ่ ง EDC และในบางพืน้ ทีย่ งั ไม่มรี า้ นค้าทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ ง EDC นอกจากนี้ยงั ได้รบั ข้อร้องเรียนจาก
ประชาชนผูม้ สี ทิ ธิถอื บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยว่าไม่ได้รบั ความสะดวกในการใช้สทิ ธิ เนื่องจากร้านธงฟ้ าประชา
รัฐทีร่ บั บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีไม่เพียงพอ กค. โดยกรมบัญชีกลางจึงได้เสนอขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็ น เพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการวางเครือ่ ง EDC เพิม่ เติม
10. เรื่อง การดาเนิ นการตามมติ คณะกรรมการพืชน้ามันและน้ามันพืช
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบให้เปิ ดตลาดสินค้ากากถัวเหลื
่ องทีน่ าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
ผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค และกากถัวเหลื
่ องทีน่ าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ปี 2561 – 2563 ตามที่
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์) ประธานกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืชเสนอ
ทัง้ นี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน
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ที่เกี่ย วข้อ งรับ ความเห็น ของกระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงอุ ต สาหกรรม และส านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ให้คณะกรรมการพืช
น้ ามันและน้ ามันพืชและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พาณิชย์ กากับดูแลและติดตามการนาเข้าสินค้ากากถัวเหลื
่ องทีน่ าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุ ษย์
บริโภคและกากถัวเหลื
่ องทีน่ าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทีจ่ ะมีการเปิ ดตลาดภายใต้กรอบการค้าต่าง ๆ
ในครัง้ นี้อย่างใกล้ชดิ ตลอดจน พิจารณาทบทวนมาตรการการนาเข้าและแนวทางการบริหารการนาเข้าภายใต้
กรอบการค้าต่าง ๆ ดังกล่าวเป็ น
ระยะ ๆ ให้ทนั ต่อสถานการณ์การนาเข้าและสถานการณ์การตลาด
ภายในประเทศด้วย
สาระสาคัญของการเปิ ดตลาดและบริ หารนาเข้าสิ นค้ากากถัวเหลื
่ อง พิกดั อัตราศุลกากร
2304.00.90 รหัส ย่อ ย 02 เฉพาะที่น าเข้ามาเพื่อ ใช้ในอุต สาหกรรมผลิ ต เพื่ อ มนุ ษ ย์บ ริ โ ภค (รหัส สถิติ
002/KGM) และรหัสย่อย 29 เฉพาะทีน่ าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ (รหัสสถิติ 090/KGM) คราวละ 3
ปี (ปี 2561-2563)ดังนี้
1. การเปิ ดตลาดภายใต้ กรอบWTO [ดาเนินการเปิ ดตลาดเช่นเดียวกับปี 2560]
1.1 ปริมาณตามที่ผูกพัน 230,559 ตัน ภาษีในโควตาร้อ ยละ 10 ภาษีนอกโควตา
ร้อยละ 133
1.2 ให้มกี ารบริหารการนาเข้า ดังนี้
(1) เป็ น นิ ติบุ ค คลที่ใช้กากถัว่ เหลือ งเป็ น วัต ถุ ดิบ ในการผลิต ในกิจการของ
ตนเอง
(2) ให้นาเฉพาะด่านศุลกากรทีม่ ดี ่านพืชและด่านอาหารและยาเท่านัน้
(3) ผู้ น าเข้ า กากถั ว่ เหลื อ ง รหั ส ย่ อ ย 02 เฉพาะที่ น าเข้ า มาเพื่ อ ใช้ ใ น
อุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค (รหัสสถิต0ิ 02/KGM) จะต้องแสดงใบรับรอง Non-GMO จากประเทศผูผ้ ลิต
ต้นทางยืน่ ประกอบการนาเข้า
(4) สาหรับหลักเกณฑ์การจัดโควตา ให้เป็ นไปตามที่กรมการค้าต่างประเทศ
กาหนด
การเปิ ดตลาดใต้กรอบการค้าอื่น ให้เป็ นไปตามข้อผูกพัน ดังนี้
กรอบการค้า
รายละเอียด
1. เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
ภาษีรอ้ ยละ 0
2. ค ว าม ต ก ล งก ารค้ า เสรี ไ ท ย -อ อ สเต รเลี ย
ภาษีรอ้ ยละ 0
(TAFTA)
3. ความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจทีใ่ กล้ชดิ ยิง่ ขึน้
ภาษีรอ้ ยละ 0
ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP)
4. ความตกลงหุน้ ส่วนเศรษฐกิจทีใ่ กล้ชดิ ไทย-ญีป่ ่ นุ
ภาษีในโควตาร้อยละ 0 ภาษีนอกโควตาร้อยละ
(JTEPA)
133
5. เขตการค้ า เสรีอ าเซี ย น-สาธารณ รัฐ เกาหลี ภาษีในโควตาร้อยละ 0 ภาษีนอกโควตาร้อยละ
(AKFTA)
133
6. ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิล ี (TCFTA)
ภาษีในโควตาร้อยละ 0 ภาษีนอกโควตาร้อยละ
133
7. ประเทศนอกความตกลง
ภาษีรอ้ ยละ 6 และค่าธรรมพิเศษตันละ 2,519
บาท
ต่างประเทศ
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11. เรื่ อ ง การลงนามเอกสาร Compact between the Secretary-General of the United Nations and
the Government of … : Commitment to eliminate sexual exploitation and abuse
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามทีก่ ระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบให้ประเทศไทยลงนามในร่างเอกสารความตกลงระหว่างเลขาธิการสหประชาชาติ
กับ รัฐบาลของรัฐสมาชิก : ค ามันในการขจั
่
ดการแสวงหาประโยชน์ และการล่ ว งละเมิดทางเพศ (Compact
between the Secretary-General of the United Nations and the Government of… : Commitment to
eliminate sexual exploitation and abuse) โดยหากมีความจาเป็ นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารฯ ในส่วนที่
ไม่ใช่สาระสาคัญก่อนการลงนาม ให้ กต. สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาอีก
ครัง้
2. มอบหมายให้เอกอัค ราชทูต ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจาสหประชาชาติ ณ นคร
นิวยอร์ก หรือผูแ้ ทนเป็ นผูล้ งนามในเอกสาร ทัง้ นี้ องค์การสหประชาชาติ (UN) กาหนดให้ผไู้ ด้รบั มอบหมายลง
นามในนามผูแ้ ทนรัฐบาลไทย
3. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุ
่
ษ ย์ (พม.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) สานักงานอัยการสูงสุด (อส.) สานักงานต ารวจ
แห่งชาติ (ตช.) และหน่วยงานทีส่ ่งบุคลากรเข้าร่วมภารกิจของ UN ในพืน้ ทีต่ ่าง ๆ ถือปฏิบตั ใิ นส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
สาระสาคัญของร่างเอกสารความตกลงฯ เป็ นการเน้นย้าหลักการในการดาเนินการร่วมกัน
ของ UN และรัฐสมาชิก เพื่อขจัดปั ญหาการแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น ความมีคุณธรรม
เป็ นหลักสาคัญของการปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ UN โดยอยู่บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุ ษยชนและความมี
ศักดิ ์ศรีของมนุ ษย์ และกรณีทเ่ี กิดปั ญหาดังกล่าว การดาเนินการร่วมกันจะให้ความสาคัญกับผู้ถูกกระทาและ
สิทธิของผูถ้ ูกกระทาเป็ นหลัก เป็ นต้น
12. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ ประเทศไทยเป็ นเจ้ าภาพจัด การฝึ กซ้ อมแผนเผชิ ญ เหตุระดับภูมิภ าค
เอเชี ย – แปซิ ฟิก พ.ศ. 2562 และเห็นชอบในหลักการต่ อร่างขอบเขตการฝึ ก (Concept Note) สาหรับ
เสนอให้ ประเทศไทยเป็ นเจ้ าภาพจัดการฝึ กซ้ อมแผนเผชิ ญ เหตุระดับภูมิภ าคเอเชี ย – แปซิ ฟิก พ.ศ.
2562
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามทีก่ ระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพจัดการฝึ กซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมภิ าคเอเชีย –
แปซิฟิก พ.ศ. 2562
2. เห็นชอบในหลักการต่อร่างขอบเขตการฝึ ก (Concept Note) สาหรับเสนอให้ประเทศไทย
เป็ นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมภิ าคเอเชีย – แปซิฟิก พ.ศ. 2562
3. อนุ มตั ใิ ห้ มท. โดยกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และกระทรวงการต่างประเทศ
(กต.) ร่วมกันพิจารณาหารือกับหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและดาเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบอีกในกรณี
ทีม่ กี ารแก้ไขร่างขอบเขตการฝึก (Concept Note)ข้างต้นทีม่ ใิ ช่สาระสาคัญหรือขัดผลประโยชน์ของไทย
สาระสาคัญ ร่างขอบเขตการฝึ กซ้ อมฯ (Concept Note) มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบการ
ตอบโต้เหตุก ารณ์ ฉุก เฉิ นระดับชาติตามแผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 (การ
สนับสนุ นการปฏิบตั งิ านในภาวะฉุ กเฉิน) โดยเฉพาะการพัฒนาและทดสอบการประสานงานรับความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศรวมทัง้ เพื่อเสริมสร้างความรูแ้ ละการฝึ กซ้อมการเผชิญ เหตุ แผ่นดินไหวของประเทศสมาชิก
อาเซียนและเอเชีย – แปซิฟิก
ทัง้ นี้ การฝึ ก จะกาหนดสถานการณ์ จาลองโดยจะเน้ นภัยพิบตั ิท่เี กิดขึ้นแบบฉับพลัน ได้แก่
แผ่นดินไหวและอุทกภัย ซึ่งก่อให้เกิดการถล่มของโครงสร้างสิง่ ก่อสร้างในชุมชนเมือง โดยเป็ นสถานการณ์
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ร้ายแรงทีส่ ุดทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในประเทศไทยในระดับ 4 สาธารณภัยทีร่ า้ ยแรงอย่างยิง่ และจาเป็ นต้องร้องขอ
ความช่วยเหลือ โดยการสนับสนุ นผู้เชีย่ วชาญฯ เครื่องมือ และอุปกรณ์จากต่างประเทศ ประเทศทีเ่ ข้าร่วมการ
ฝึกซ้อมแผนฯ จะส่งทีมค้นหาและกู้ภยั ในเขตเมือง พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์และทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าสนับสนุ น
การเผชิญเหตุระดับชาติ และทีมประเมินสถานการณ์และประสานงานขององค์การสหประชาชาติจะเดินทางเข้า
มาเพื่อสนับสนุนกลไกการประสานงานระหว่างประเทศ
รูปแบบการฝึ ก ฝึ กซ้อมเฉพาะหน้ าที่ (functional Exercise) ซึ่งเป็ นการทดสอบระบบของ
ประเทศในการจัดการสาธารณภัย
ก าหนดการ จะจัด ขึ้น ในเดือ นธัน วาคม พ.ศ. 2562 ณ กรุง เทพมหานคร หรือ จังหวัด ที่
เหมาะสม โดยมีผเู้ ข้าร่วม ประมาณ 300 คน ประกอบด้วย หน่วยงานภายในประเทศ ได้แก่ หน่ วยงานด้านการ
จัด การสาธารณภัย ทุ ก ระดับ ภายใต้แ ผนการป้ อ งกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ งชาติ พ.ศ. 2558 รวมทัง้
หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อ ง ได้แ ก่ หน่ ว ยงานด้านศุ ล กากร สานักงานตรวจคนเข้าเมือ ง และหน่ ว ยงานด้านการ
ควบคุมโรค ชุดเผชิญเหตุจากทุกภาคส่วน และสื่อมวลชน พร้อมทัง้ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศใน
ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
แต่งตัง้
13. เรื่อง การเปิ ดสถานกงสุลกิ ตติ มศักดิ์ สาธารณรัฐโคลอมเบีย ณ จังหวัดเชี ยงราย และการแต่ งตัง้
นางสาวกาวิ ดา อัยศิ ริ ให้ ดารงตาแหน่ ง กงสุลกิ ตติ มศักดิ์ สาธารณรัฐโคลอมเบีย ณ จังหวัดเชี ยงราย
(กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐ มนตรีม ีม ติอ นุ ม ัติ กรณี ร ัฐ บาลสาธารณรัฐ โคลอมเบีย เส นอขอเปิ ดสถานกงสุ ล
กิตติมศักดิ ์สาธารณรัฐโคลอมเบีย ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่
และแต่ งตัง้ นางสาวกาวิ ด า อัย ศิ ริ ให้ด ารงต าแหน่ ง กงสุ ล กิต ติมศัก ดิส์ าธารณรัฐโคลอมเบีย ณ จังหวัด
เชียงราย ตามทีก่ ระทรวงการต่างประเทศเสนอ
14. เรื่อง การแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่ างประเทศ)
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ติ ามทีก่ ระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตัง้ นายณรงค์ ศศิ ธร
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ให้ดารงตาแหน่ ง เอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ตัง้ แต่วนั ทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ เป็ น
ต้นไป เพื่อทดแทนตาแหน่งทีว่ ่าง ทัง้ นี้ การแต่งตัง้ ข้าราชการให้ไปดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตประจา
ต่างประเทศดังกล่าวได้รบั ความเห็นชอบจากประเทศผูร้ บั
15. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ผูว้ ่าการการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามทีก่ ระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตัง้ นายภคพงศ์ ศิ ริกนั ทรมาศ
ดารงตาแหน่งผูว้ ่าการการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รบั ค่าตอบแทนคงทีใ่ นอัตราเดือน
ละ 360,000 บาท (สามแสนหกหมืน่ บาทถ้วน) รวมทัง้ ค่าตอบแทนพิเศษประจาปี และสิทธิประโยชน์อ่นื ทีผ่ ู้
รับจ้างจะได้รบั ตามทีก่ ระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว ทัง้ นี้ ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ทีก่ าหนดในสัญญาจ้าง แต่ไม่ก่อน
วันทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติ และให้ นายภคพงศ์ฯ ลาออกจากการเป็ นพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสัญญาจ้าง
ด้วย
...................

